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Type data Aktivitetsdata 
Sektor Avtalespesialister i somatikk og psykisk helsevern 
Periode Årets åtte første måneder 2020 
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Aktivitetsdata for avtalespesialister i somatikk og 
psykisk helsevern 
 
Hovedtall for årets åtte første måneder 2020 med endring fra årets første åtte måneder 2019 
 

• Avtalespesialistene rapporterte til sammen litt mer enn 1 867 000 konsultasjoner som er en 
nedgang på 9,1 prosent fra tilsvarende periode året før 

• I somatikk er det 1 455 000 konsultasjoner mot 1 671 800 tilsvarende periode året før 

• I psykisk helsevern er det 412 240 konsultasjoner mot 382 900 tilsvarende periode året før 

• Avtalespesialistene i somatikk utgjorde 26 prosent av den totale polikliniske aktiviteten som 
er en nedgang på ca. 1 prosentpoeng som tilsvarende periode året før 

• Avtalespesialistene i psykisk helsevern utgjorde ca. 20 prosent av den totale polikliniske 
aktiviteten som er en økning på tilnærmet 1 prosentpoeng fra tilsvarende periode året før 

 
Norsk pasientregister (NPR) er et sentralt helseregister med opplysninger om alle som venter på, 
eller har fått behandling, i spesialisthelsetjenesten. Nedenfor presenteres hovedtall på 
avtalespesialistenes aktivitet for de åtte første månedene i 2020.  
 
Avtalespesialistene gjør etterregistrering og korreksjoner på datagrunnlaget i løpet av året. 
Tallene som presenteres i notatet må derfor anses som foreløpige, og vil kunne avvike fra 
kommende publikasjoner vedrørende aktiviteten i 2020. Avtalespesialistene rapporterer tre 
ganger i året. Det er 1448 rapporteringspliktige avtalespesialister, hvorav 742 i somatiske fag og 
706 i psykisk helsevern. 1299 har rapportert.  
 
 
Om aktiviteten 
Aktivitetsdata for avtalespesialistene er rapportert til Norsk pasientregister per driftshjemmel og 
inkluderer alle praksissteder og vikarer som sorterer under den enkelte hjemmelen. All aktivitet 
hos avtalespesialister er i utgangspunktet poliklinisk.  
 

 
    

Det er noe færre pasienter og kontakter i årets åtte første måneder 2020 sammenliknet med 
tilsvarende periode året før. Unntaket er antall kontakter i psykisk helsevern. Vi har fått beskjed 
fra noen enheter at det har vært redusert aktivitet i forbindelse med covid-19.  
 

2019 - 8 første mnd Kontakter Pasienter 2020 - 8 første mnd Kontakter Pasienter

Somatikk 1671811 827788 Somatikk 1455010 741648

Psykisk helsevern 382934 42421 Psykisk helsevern 412424 41954
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Øyesykdommer er det fagområdet med størst aktivitet etterfulgt av psykologi og øre-nese-hals. 
De står til sammen for halvparten av avtalespesialistenes aktivitet. Psykisk helsevern har flest 
antall kontakter per pasient. 
 

 
 
* Indremedisin omfatter generell, endokrinologisk, gastrologisk, lunge, nyre og kardiologisk 
kirurgi. 
** Kirurgi omfatter generell, ortopedisk, plastisk og urologisk kirurgi. 
 
Tabellen viser antall unike pasienter. Noen pasienter har mottatt helsehjelp både innen 
somatiske fagområder og psykisk helsevern og derfor vil totalen være mindre enn den totalen 
man får om man summerer antall pasienter per fag. 
  

Fagområde Antall kontakter Andel kontakter Antall spesialister Antall pasienter
Gj.snitt antall kontakter per 

pasient

Anestesi 14997 0,8 11 2491 6,0

Barn 47277 2,5 26 21925 2,2

Fysikalsk medisin 1172 0,1 2 401 2,9

Gynekologi 175919 9,4 86 119591 1,5

Hud 257785 13,8 76 113368 2,3

Indremedisin* 185680 9,9 114 112698 1,6

Kirurgi** 52830 2,8 33 33382 1,6

Nevrologi 28968 1,6 20 15763 1,8

Onkologi 697 0,0 1 186 3,7

Ortopedi 183 0,0 1 172 1,1

Psykiatri 139269 7,5 200 14906 9,3

Psykologi 273155 14,6 437 28257 9,7

Revmatologi 22497 1,2 13 9387 2,4

Urologi 7713 0,4 4 4319 1,8

ØNH 253016 13,5 94 153144 1,7

Øye 406276 21,8 181 277774 1,5

Total 1867434 100 1299 783602 2,4


